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Hvilken form for forsikring er der tale om?
Lønsikring er et supplement til a-kassens dagpenge og kan købes af fastansatte lønmodtagere der er mellem 18 
og ikke fyldte 58 år. Forsikringen administreres af N.I.S.H. Forsikringsservice A/S .

Produktfaktaarket er en sammenfatning af vilkårene for produktet, besøg www.nishservice.dk/vilkaar for 
fuldstændige vilkår dk89. Produktfaktaarket er senest opdateret 01.12.2018.

Hvad dækker den?
 DErstatter forskellen mellem den faktiske 
bruttoløn og a-kassens dagpenge når 
følgende er opfyldt; 
- Bliver ufrivillig arbejdsløs, 
- Har gennemgået forsikringens       
  kvalifikationsperiode, 
- Har ret til dagpenge fra din a-kasse, uden at 
være omfattet af karantæne,
 DErstatningen reguleres i Lov om 
Arbejdsløshedsforsikring og ydes med op til 
90% af bruttoløn der maksimalt kan være kr. 
60.000,-.
 DErstatning udbetales i maksimalt 55 uger pr. 
arbejdsløshedsperiode.
 DForsikringen gælder indtil det fyldte 62. år. 

Hvor er jeg dækket?
 DDu kan købe Lønsikring, hvis du bor i Danmark og arbejder i et andet Nordisk land. 
 DEller hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?
 - Du skal kunne bekræfte følgende: 

• At du er fyldt 18, men ikke 58 år. Forsikringen ophør ved udgangen af den kalendermåned hvori du 
fylder 62 år.

• At du er fastansat som lønmodtager og har en fast arbejdstid på mindst 80 timer om måneden.
• At du ikke er ansat som administrerende direktør eller medlem i direktionen.
• At du ikke er beskæftiget i et selskab, hvor du eller din nærmeste familie har afgørende indflydelse 

på virksomhedens drift, herunder som medlem af bestyrelsen, direktionen eller har ejerskab i 
virksomheden.

• At du har haft uafbrudt arbejde de seneste 12 måneder og at du ikke indenfor de seneste 12 måneder 
har været på arbejdsfordeling.

• At du ikke har personligt kendskab til kommende ledighed og at du ikke har været sygemeldt fra dit 
arbejde i mere end 30 arbejdsdage indenfor de seneste 12 måneder.

 - Du skal meddele N.I.S.H. hvis du skifter a-kasse, ansættelsesform, arbejdsgiver eller hvis du går ned i 
arbejdstid (under 80 timer om måneden). Du skal også meddele N.I.S.H. hvis du skifter bopælsadresse.

 - Ændringen kan påvirke forsikringens dækning og forsikringspræmie. 
 - Hvis du ikke underretter N.I.S.H.om ændringen, kan retten til erstatning efter afgørelse af Accept nedsættes 

eller helt bortfalde.
 - Det er til enhver tid forsikringstagers ansvar at Forsikringsselskabet har de korrekte oplysninger.

Hvad dækker den ikke?
 x Arbejdsløshed der skyldes at du selv har sagt 

din stilling op.
 x Arbejdsløshed der sker i prøveperioden.
 x Arbejdsløshed der skyldes grov misligeholdelse 

af din ansættelse.

 Er der nogen begrænsninger af       
 dækningen?

 ! Forsikringen yder ikke erstatning for højere løn 
end den løn der er forsikret.

 ! Har du samtidig Lønsikring i andet 
forsikringsselskab kan erstatningen fra denne 
forsikring nedsættes eller helt bortfalde. Der 
kan ikke ydes højere erstatning end det der er 
nævnt i Lov om arbejdsløshedsforsikring.
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Hvornår går dækningen fra og til? 
 - Når du køber forsikringen skal du gennem en kvalifikationsperiode på 9 måneder hvor du er i et fast 

ansættelseforhold. Det betyder at du ikke er erstatningsberettiget hvis du modtager en opsigelse inden for 
de første 9 måneder fra du har købt forsikringen. Hvis du allerede har en Lønsikring i et andet selskab kan 
du tage din anciennitet med over til os.

 - Forsikringen ophører automatisk at gælde ved udgangen af den måned du fylder 62 år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges med 14 dages varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Forsikringen skal opsiges 
skriftligt til NISH.

Øvrig information
N.I.S.H. Forsikringsservice A/S (“NISH”), cvr-nr. 34226113 er registreret hos Erhvervsstyrelsen (Virk) som 
forsikringsformidler, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og har en professionel ansvarsforsikring. NISH 
adresse er Njalsgade 76, 2300 København S. For information om hvordan NISH behandler fortrolige 
oplysninger henvises til www.nishservice.dk.  

NISH  samarbejder udelukkende med det svenske forsikringsselskab Accept Försäkringsaktiebolag, som 
blandt andet tilbyder Lønsikring og ulykkesforsikring i Danmark. Accepts adresser er Gustavslundsvägen 147, 
167 51 Bromma, Sverige. Øvrige informationer om Accept finder du på www.accept.se. NISH modtager et 
vederlag i form af provision fra Accept for forsikringsformidlingen. Vederlaget indgår i den pris kunden betaler 
til Accept. Kunden har ved henvendelse til NISH eller Accept ret at få oplyst størrelsen på vederlaget. 

NISH rådgivning sker ikke på baggrund af en uvildig vurdering og analyse og det er derfor vigtigt at du 
meddeler os hvorvidt du har nogle særlige vilkår for din forsikringsdækning og at du er særlig opmærksom på 
at disse vilkår er opfyldt af din forsikring. For forsikringen gælder dansk lov.   

Accept er forsikringsgiver og underlagt tilsyn af Finansinspektionen i Sverige. Kontaktoplysninger; e-mail: 
finansinspektionen@fi.se, hjemmeside: www.fi.se, adresse: Finansinspektionen, Box 7821, S-103 97 
Stockholm, telefon +46 8-408 980 00.  

Accept har udnævnt en klagansvarlig der er registreret hos Finansinspektionen. Klager behandles løbende af 
den klageansvarlige. Det er også muligt at rette henvendelse til anden myndighed, herunder Ankenævnet for 
Forsikring i Danmark. Mer information herom kan fås på www.accept.se/allmanna-villkor.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringspræmien betales forud via Betalingsservice.


